Врз основа на член 11 став 2 од Законот за државјанството на Република Македонија (“Службен весник на Република Македонија“ бр. 67/92 и 8/04), Владата на Република Македонија, на
седницата одржана на 7.02.2005 година, донесе
УРЕДБА
ЗА УТВРДУВАЊЕ НА КРИТЕРИУМИТЕ ЗА ОСОБЕН НАУЧЕН, ЕКОНОМСКИ,
КУЛТУРЕН, СПОРТСКИ ИЛИ ДРУГ НАЦИОНАЛЕН ИНТЕРЕС ЗА СТЕКНУВАЊЕ
НА ДРЖАВЈАНСТВО НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА
Член 1
Со оваа уредба се утврдуваат критериумите за особен научен, економски, културен,
спортски или друг национален интерес за стекнување на државјанство на Република Македонија.
Член 2
Особен научен интерес во смисла на оваа уредба, постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија:
- има постигнато научно-истражувачки резултати на меѓународно ниво, што се оценети
како значајна придобивка за развој на научно-истражувачка дејност;
- е иноватор на пронајдоци што се значајни за унапредување на економскиот и научнотехнолошкиот развој.
Постоењето на особен научен интерес врз основа на критериумите содржани во став 1
на овој член, го оценува Министерството за образование и наука, врз основа на претходна
експертска оценка на соодветна научна установа.
Член 3
Особен економскиот интерес во смисла на оваа уредба, постои ако странец кој поднел
барање за стекнување на државјанство на Република Македонија, инвестирал капитал со:
- директна инвестиција;
- донација;
- купување на хартии од вредност;
- купување на акции;
- know-haw (знаење и искуство);
- иноваторство;
- нови технологии и слично.
Утврдувањето на постоење на критериумите од ставот 1 на овој член, ќе се оценува од
аспект на влијание на капиталот врз зголемување на вработеноста, прилив на средства во
Буџетот на Република Македонија по основ на плаќање на даноци и придонеси, зголемување на квалитетот и квантитетот на производството со примена на нови посовремени
технологии.
Покрај критериумите содржани во ставовите 1 и 2 на овој член, особен економски интерес постои ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанството на Република Македонија:
- е врвен докажан менаџер во светски рамки;
- е врвен стручњак за технологии кои постојат или има најава за нивна трансферирање
во земјата;
- е стручњак за област која е дефицитарна со соодветни кадри;
- остварува економска соработка со деловни субјекти од Република Македонија (размена на стоки и услуги, техничко-технолошка соработка и слично);
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- остварува директна инвестиција во постојни деловни објекти или во изградба на нови
капацитети во земјата;
- остварува соработка во доменот на преотстапување на иновации и други права по основ на индустриска сопственост;
- придонесува домашни деловни субјекти да остваруваат економски активности во трети земји;
- придонесува за промоција на стопанство на Република Македонија во странство;
- донира или придонесува за донирање на средства за остварување на економски реформи и други приоритети во Република Македонија.
Утврдувањето на постоењето на критериумите од ставот 3 на овој член, ќе се оценува
од аспект на нивното влијанието врз зголемувањето на производството, извозот, странските директни инвестиции, прилив на странска помош и на друг начин.
Постоењето на особениот економски интерес врз основа на критериумите содржани во
овој член, во рамките на своите надлежности, го оценува Министерството за економија и
Министерството за финансии.
Член 4
Особен културен интерес во смисла на оваа уредба постои, ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија:
- со неговото творештво и неговите активности последните пет години континуирано
остварува творечка дејност со врвни уметнички вредности во областа на ликовната уметност, музиката и танцот, филмот и драмата;
- е врвен стручњак за работи од непосредна заштитата на културното наследство;
- е уметник кој спаѓа во дефицитарен уметнички кадар на Република Македонија.
Постоењето на особениот културен интерес врз основа на критериумите содржани во
став 1 на овој член, го оценува Министерството за култура.
Член 5
Особен спортски интерес во смисла на оваа уредба постои, ако странец кој поднел барање за стекнување на државјанство на Република Македонија има постигнато високи
спортски резултати во последниот олимписки циклус, ги исполнува условите ќе стекнување на категоријата спортист од светска категорија согласно закон и друг пропис и активен
е во годината непосредно пред поднесувањето на барањето за стекнување на државјанството на Република Македонија.
Постоењето на особениот спортски интерес врз основа на критериумите содржани во
став 1 на овој член, го оценува Агенцијата за млади и спорт, врз основа на претходно
мислење на соодветната национална спортска федерација.
Член 6
Друг особен национален интерес во смисла на оваа уредба, освен особениот национален интерес утврден во членовите 2, 3, 4 и 5 од оваа уредба, постои за странец кој поднел
барање за стекнување со државјанството на Република Македонија, а не е иселеник од Република Македонија, ниту негов потомок до прво колено и ако исполнува најмалку еден
од следниве услови:
- да е по потекло од Република Македонија, а живее надвор од нејзините граници и го
познава македонскиот јазик;
- има издадено позитивна публицистичка дејност за историјата, политичкиот и економскиот развој на Република Македонија;
- презема активности со кои ја афирмира Република Македонија во светот;
- е активен во друштвата и заедниците на Република Македонија во странство.

2

Постоењето на особениот национален интерес врз основа на критериумите од став 1 на
овој член, во зависност од утврдените надлежности го оценува Агенцијата за иселеништво, Министерството за внатрешни работи и Министерството за надворешни работи.
Член 7
Оваа уредба влегува во сила наредниот ден од денот на објавувањето во “Службен весник на Република Македонија“.
Бр. 19-313/1
7 февруари 2005 година
Скопје

Претседател на Владата
на Република Македонија,
д-р Владо Бучковски, с.р.
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